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LAMPIRAN 

PEDOMAN PENGGUNAAN ALAT PERAGA TIME DIVISION MULTIPLEXING – 

PULSE CODE MODULATION (TDM – PCM) 

 

 Alat peraga Time Division Multiplexing – Pulse Code Modulation adalah alat peraga 

yang digunakan untuk menunjukkan peragaan dari materi PCM dan TDM. Materi PCM dan 

TDM sendiri dibahas pada salah satu bab pada mata kuliah sistem komunikasi. Alat peraga 

ini bisa menunjukkan hasil dari konversi dari sinyal analog menjadi sinyal digital 8 bit 

sebagai aplikasi dari proses PCM. Selain itu alat bisa mengkonversi 2 buah sinyal masukan 

sekaligus. Konversi 2 buah sinyal ini merupakan aplikasi dari TDM. Data biner hasil konversi 

dikiramkan melalui 1 jalur kabel dengan memanfaatkan sistem kerja SIPO dan PISO. 

Perpindahan data hasil konversi dari 1 memori menuju memori lain dengan 1 jalur kabel juga 

merupakan aplikasi dari materi PCM. 

 Alat peraga ini memiliki 6 bagian utama. Bagian tersebut adalah multiplexer, ADC, 

PISO, SIPO, DAC, demultiplexer, dan LPF. Bagian-bagian tersebut dapat dilihat di pada alat 

peraga kecuali untuk multiplexer dan demultiplexer yang terletak di dalam alat. Alat peraga 

yang telah dirancang memiliki bentuk box kotak seperti yang terlihat pada gambar 1. 
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Gambar 1. Alat peraga TDM – PCM 

1. Sinyal masukan, pada probe sinyal masukan terdapat 4 buah probe yang digunakan 

untuk memasukkan sinyal masukan pada alat peraga. 4 probe tersebut terdiri dari 2 

probe masukan dan 2 probe untuk ground.  

2. Switch frekuensi, frekuensi sampling pada alat peraga dabat diubah menjadi 5 buah 

variasi. Dengan memutar knop pada switch frekuensi ini frekuensi sampling pada alat 

peraga dapat diubah-ubah. 

3. Switch channel, alat peraga dapat diberi masukan 1 buah sinyal atau dengan 2 buah 

sinyal masukan. Switch channel ini digunakan untuk memberi informasi pada alat 

peraga jumlah channel yang akan di proses. 

4. Clock multiplexer, pada TDM penggabungan 2 buah sinyal bergantung pada 

frekuensi sinyal clock yang masuk pada multiplexer. Probe ini digunakan untuk 

melihan frekuensi clock yang masuk pada multiplexer dan demultiplexer. 

5. Out multiplexer, penggabungan sinyal hasil dari proses multiplexer dapat dilihat pada 

probe ini. 

6. Knop LPF, knop ini merupakan potensiometer yang nilai hambatannya dapat diubah-

ubah. Dengan memutar knop ini nilai hambatan pada LPF akan berubah dan 

berubahnya nilai hambatan juga mengubah nilai dari LPF. 
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7. Sinyal keluaran, , pada probe sinyal keluaran terdapat 4 buah probe yang digunakan 

untuk melihat sinyal keluaran pada alat peraga. 4 probe tersebut terdiri dari 2 probe 

masukan dan 2 probe untuk ground. 

8. Masukan demultiplexer, sinyal hasil konversi dari DAC bisa dilihat pada probe ini. 

Probe ini juga bisa digunakan untuk melihat sinyal masukan dari demultiplexer 

sebelum dipecah kembali menjadi 2 buah sinyal dengan proses demultiplexer. 

9. Keluaran demultiplexer, sinyal keluaran demultiplexer dapat dilihat pada 4 probe ini. 

4 probe ini terdiri dari 2 buah probe keluaran dan 2 buah probe ground. 

Alat peraga dapat dijalankan dengan 2 mode, mode 1 channel dan 2 channel. Kedua 

mode tersebut akan dijelaskan di bawah ini: 

1. Mode 1 channel 

a. Hubungkan probe dari function generator pada probe sinyal masukan 1 pada alat 

peraga seperti pada Gambar 2.  

 

 

Gambar 2. Probe dari Function Generator Dihubungkan Pada Alat Peraga 
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b. Pastikan switch channel pada alat peraga menunjukkan 1 channel seperti pada 

Gambar 3. 

 

Gambar 3. Switch Jumlah Channel pada Alat Peraga 

 

c. Putar knop frekuensi sampling untuk memilih frekuensi sampling dari alat peraga 

yang diinginkan. 

 

Gambar 4. Knop Putar Frekuensi Sampling 

d. Hubungkan probe dari osiloskop pada probe sinyal keluaran untuk melihat sinyal 

keluaran dari alat peraga seperti pada Gambar 5. 
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Gambar 5. Probe dari Osiloskop Dihubungkan pada Keluaran Alat Peraga 

e. Sinyal keluaran dapat diihat pada osiloskop.  

 

Gambar 6. Contoh Sinyal Keluaran dan Masukan 

f. Putar knop pada LPF untuk mendapatkan keluaran sinyal yang memiliki bentuk 

menyerupai sinyal masukan. 
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Gambar 7. Knop Frekuensi LPF 

2. Mode 2 channel 

a. Hubungkan probe dari function generator pada probe sinyal masukan 1 dan 

probe sinyal masukan 2 pada alat peraga seperti pada Gambar 8. 

 

Gambar 8. Probe dari Function Generator Dihubungkan pada Alat Peraga 

b. Pastikan switch channel pada alat peraga menunjukkan 2 channel seperti pada 

Gambar 9. 
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Gambar 9. Switch Jumlah Channel pada Alat Peraga 

c. Putar knop frekuensi sampling untuk memilih frekuensi sampling dari alat peraga 

yang diinginkan. 

 

Gambar 10. Knop Frekuensi Sampling 

d. Hubungkan probe dari osiloskop pada probe sinyal keluaran untuk melihat sinyal 

keluaran dari alat peraga seperti pada Gambar 11. 
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Gambar 11. Probe dari Osiloskop Dihubungkan pada Keluaran Alat Peraga 

e. Sinyal keluaran dapat diihat pada osiloskop. 

 

Gambar 12. Contoh Sinyal Keluaran Channel 1 dan 2 
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f. Putar knop pada LPF untuk mendapatkan keluaran sinyal yang memiliki bentuk 

menyerupai sinyal masukan. 

 

Gambar 13. Knop Frekuensi LPF 
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